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Organisationsnummer 885501-387 
 

Protokoll Distriktsstyrelsesammanträde 
Tid:  10.00 – 12.30 den 2 februari 2022 
Plats:  Digitalt möte via ZOOM 
Närvarande:  Hans Ström Ankaret Ordförande 
 Anders Wallin Syrenen Vice ordförande 
 Catharina Hedin Gavle Ledamot 
 Carl-Bertil Rydbäck Tre Lågor Kassör 
 Christer Murén Hille Vice kassör 
 Margaretha Wedin Gavle Sekreterare 
 Ellinor Lundström SV Adjungerad 
Avanmäld: Berndt Ericsson Ankaret Ledamot 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordföranden hälsar välkommen och öppnar dagens sammanträde.  

§ 2 Val av justerare 

Carl-Bertil Rydbäck utses att justera dagens protokoll. 

§ 3 Föredragningslistans godkännande 

Föredragningslistan godkänns.  

§ 4 Föregående protokoll: 

Justerat protokoll från styrelsemöte 14/12 2021, anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 5 Ekonomiska rapporter/beslut – föredragande Carl-Bertil Rydbäck 

• Distriktets ekonomi - utsänt 

Carl-Bertil går igenom resultat- och balansrapport. Vi har ett överskott att hantera.  

Beslut: Vi tar upp frågan på förmötet till årsmötet 

• Budgetförslag och uppbundna kostnader under 2022: 

Carl-Bertil presenterar utfall 2021 och budgetförslag inför 2022. Distriktets 

uppbundna kostnader uppgår till ca 130.000 kr. 

Beslut: Distriktsstyrelsen tackar för informationen 

• Utökat ansvar hemsidan 

C G Haglund ges ett utökat ansvar för att hjälpa föreningarna med deras 

hemsidor. För det föreslås en extra ersättning på maximalt 3000 att utgå. 

Beslut: Distriktsstyrelsen beslutar enligt ovanstående förslag 

• Bidrag från förbundet 

Distriktet har beviljats 20.000 kr från förbundet för bl a Rollatorvarvet och 60-

plusmässan. 
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§ 5 Ekonomiska rapporter/beslut – föredragande Carl-Bertil Rydbäck - forts 

• Bidragsansökan Konvaljen 

Konvaljen i Hofors har inkommit med en bidragsansökan. 

Beslut: Distriktsstyrelsen beslutar att bevilja Konvaljen 1.500 kr. 

• Bidragsansökningar Distriktet: 

Det kommer in ett fåtal ansökningar. Ansökningarna måste ha ett tydligt syfte. 

Beslut: Distriktsstyrelsen beslutar att ge kassören i uppdrag att gå igenom beviljade 

ansökningar 2020-2021. 

§ 6 Medlemsstatistik – föredragande Hans Ström 

31/1 hade distriktet 3220 medlemmar. En minskning med 19 från 1/1 2022. 

Beslut: Distriktsstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna 

 

§ 7 Rapporter 

• RPR  –  föredragande Hans Ström   

Hans har haft ett första möte med Jan Lahenkorva, ny ordförande i RPR. Det förlöpte i 

en positiv anda. Han kommer till vårt årsmöte. 

Beslut om Ääldrevårdshandboken överklagat. Tas upp i rätten i Falun 22/4 med 

avgörande av en grupp domare. 

Beslut: Styrelsen tackar för informationen. 

• KPR/ÄOF – föredragande Catharina Hedin 

Yttrande över trafikförsörjningsprogrammet: anstånd till 1/3 . 

Information från ordföranden: Coronautvärderingens resultat kommer att redovisas 

tidigt 2022. Samhällsbyggnadsutskottets funktion. Reglemente KPR. Fullständigt 

protokoll finns på kommunens hemsida. 

Beslut: Styrelsen tackar för informationen. 

 

§ 8 Inkomna skrivelser 

• Nya Covid-rekommendationer 

Nya rekommendationer kommer att offentliggöras den 9/2. Dessa kommer att finnas på 

förbundets hemsida och i SPF-appen.  

Beslut: Styrelsen tackar för informationen 

 

§ 9 Fördjupat samarbete ”Norrlandsgruppen”- föredragande Hans Ström 

SPF-appen: Västerbotten har bordlagt frågan, men kommer att gå med. 

Jämtland/Härjedalen har kommit igång bra. 
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§ 9 Fördjupat samarbete ”Norrlandsgruppen”- föredragande Hans Ström forts 

Utdrag FS-protokoll 2/12 2021 

Organisationsanalys § 7: En arbetsgrupp ska tillsättas för att bl annat gå igenom: 

grundläggande arbetsuppgifter för distrikten, analys av möjligheter och resurser, politisk 

struktur på regional nivå och samverkan, omvärldsanalys. Slutrapport våren 2023. 

Budget 2022 § 9: Medlemsantalet avgörande för förbundets ställning. Kommer troligen 

som ett ärende på DO 26-27/4 

Nya stadgarna: Informeras på alla föreningars årsmöten. Arbetsordning är ett utmärkt 

komplement. 

Allmänna Arvsfonden: Observera ny ansökningsgrupp, +65 

Nästa möte: Troligen 26/4. Förhoppningsvis fysiskt möte.  

Beslut: Distriktsstyrelsen tackar för informationen 

 

§ 10 Årsstämma – föredragande Hans Ström 

Förslag till Program presenteras till årsstämman 25 april kl 10.00 – 15.00 i Sandviken. 

Förbundsordförande Eva Eriksson inleder och regionrådet Jan Lahenkorva avslutar 

stämman. Mer information kommer vid styrelsens sammanträde 8 april.  

Beslut: Styrelsen tackar för informationen 

 

§ 11 Övriga frågor 

SPF Appen – föredragande Hans Ström 

En utbildning har genomförs via ZOOM 25 januari med föreningarnas webb-redaktörer. 

Beslut: Styrelsen tackar för informationen 

Utbildningsplanering 2022 – föredragande Ellinor Lundström 

En digital utvärdering ska genomföras efter varje kurs. En uppdaterad version av 

Utbildningsplan 2022 kommer. 

Beslut: Styrelsen tackar för informationen 

Verksamhetsplan 2022 

Hans redogör för smärre ändringar som gjorts i verksamhetsplanen. 

Beslut: att skicka ut den helt färdiga verksamhetsplanen. 

Föreningarnas årsmöten 

Styrelsenärvaron rullar på med positivt bemötande från föreningarna.  

Beslut: Styrelsen tackar för informationen 
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§ 11 Nästa möte 

Beslut: Fredag 8 april kl 10.00 – 12.00 förhoppningsvis fysiskt i Gavles lokal på 

Sockerbruksgatan 10.  

 

§ 12 Avslutning 

Mötet avslutas och ordföranden tackar för visat intresse 

 

 

Hans Ström, Ordförande  Margaretha Wedin, Sekreterare 

 

 

Carl-Bertil Rydbäck, justerare 

 

 


